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Senhora Delegada,

Cuida-se de relatório de análise dos materiais arrecadados na Rua Edmundo de
Amics, 94, Jd. Monte Kemel, São Paulo/SP, endereço da demandada RENATA PEREIRA
BRITTO, CPF 312.628.478-77 (Equipe - SP-06).
Com efeito, mister deixar assente que a presente análise é resultado do
cumprimento ao mandado de busca e apreensão nº 70001495921, expedido nos autos do
processo 506174483.2015.4.04.7000/PR, em trâmite na Seção Judiciária de Curitiba/PR, no
âmbito da denominada Operação Lava Jato.

1. DO MATERIAL APREENDIDO
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Para a análise, utilizaremos o material (mídia) apreendido e formalizado no Auto
de Apreensão Mídias nº 30/2016, o qual gerou o material conforme tabela a seguir:
MATERIAL
285/2016

DESCRIÇÃO
- Três pendrives pretos sem número de série aparentes marca Scandisk
- Um pendrive roxo Kingston 32 Gb encontrado na bolsa de Renata

2. DO MATERIAL ANALISADO
A análise é realizada utilizando-se o dispositivo espelhado, encontrado no
material de destino, constante na tabela abaixo, sendo referendados neste relatório somente os
dados que, em tese, possam ser úteis para a investigação.
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MATERIAL

DESCRIÇÃO

241/2016

DESTINO 01 HD SAMSUNG serial e2fwjjhfa061d0

O Material foi submetido ao sistema Indexador e Processador de Evidências
Digitais (IPED 3.5.1), sistema utilizado para montagem e indexação de arquivos de imagem.

3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Inicialmente, uma breve qualificação e principais dados cadastrais extraídos dos
bancos de dados a disposição do DPF vinculados à demandada RENATA PEREIRA
BRITTO.

Em síntese, o panorama investigativo coloca em evidência a empresa
MOSSACK FONSECA como entidade registradora de empresas offshore que, em tese, teriam
sido utilizadas por ex-funcionários da PETROBRÁS e operadores da lavagem de dinheiro na
tentativa de ocultar patrimônio de origem suspeita atrás de estruturas societárias e financeiras.
Nesse rastro, a partir das situações fáticas delineadas no decorrer da investigação
policial, foi possível identificar a existência de um grupo de pessoas responsáveis pelas
atividades da empresa no Brasil, dentre essas pessoas, RENATA PEREIRA BRITTO,
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funcionária de confiança, subordinada a MARIA MERCEDES e LUIS FERNANDO
HERNANDEZ RIVERO.

4. DA ANÁLISE
Nesse viés, fez-se uma análise minuciosa referente ao material 247/2016 – itens
06 e 07 – objetivando a coleta de provas como: (registros, e-mails, recibos, agendas, ordens de
pagamento e documentos de contas no Brasil e no exterior, documentos relativos à criação de
empresas offshore, etc) relativa à prática dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro,
fraudes documentais, tributárias e assim por diante.

4.1 Das planilhas com Lista de Empresas
No curso da análise realizada, foram encontradas algumas planilhas contendo
registros que sugerem ser de empresas e clientes geridas pela MOSSACK FONSECA.
Vejamos.
4.1.1 Lista DD Sociedades1
Contendo, entre outros, campos como Nome da Companhia e Referência em
19/11/14. Percebe-se na indicação da seta que está separada por Países.

1

/img_Item07_ItemArrecadacao32.E01/vol_vol2/KINGSTON/DD auditoria/Lista DD Sociedades.xlsx
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4.1.2 Lista de sociedade ao portador com cliente2
Contendo os campos de Clientes, Nome da Companhia, bem como País
relacionado, com data de 29/10/2015.

4.1.3 Lista de Empresas Panamá3
Planilha extensa com 948 linhas contendo as seguintes colunas:
Setor
Empresa Responsável
Código postal
Província
Endereço
Telefone
Fax
E-mail
Website
Descrição
4.1.4 Lista DD clientes4
São 02 (duas) planilhas, conforme indicado na seta, uma sugere ser Clientes
Ativos e a outra Clientes Prospectos. Cada cliente está associado a um código (client number),
seguido pelos campos Nome, Contato, Referência, Cidade e País. Ainda, na planilha consta o
seguinte enunciado: “Total de clientes ativos 475 em 19-11-14”.
Conforme se vê.

2

/img_Item07_ItemArrecadacao32.E01/vol_vol2/KINGSTON/Panama/Lista de sociedades ao portador com cliente 10-2015.xlsx

3

/img_Item07_ItemArrecadacao32.E01/vol_vol2/KINGSTON/Expocomer 2010/Lista_Empresas_Panama.xls

4

/img_Item07_ItemArrecadacao32.E01/vol_vol2/KINGSTON/DD auditoria/Lista DD Clientes.xlsx
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4.1.5 Clientes de Brasil Ativos5
Planilha com 203 linhas contendo as seguintes colunas, conforme imagem:

4.1.6 Lista “SOCIEDADES ACTIVAS DE CLIENTES DE BRAZOÑ CON
JUNTA DIRECTIVA MOSSFON Y PODERES EMITIDOS”6
Importante consignar que foi encontrada uma planilha com 559 linhas, que um
primeiro momento, parece remeter o nome do cliente a seu procurador. Assim tem-se:

5
6

/img_Item07_ItemArrecadacao32.E01/vol_vol2/KINGSTON/Desktop - Dell/Clientes de BRAZIL activos.xls
/img_Item07_ItemArrecadacao32.E01/vol_vol2/KINGSTON/Back Outlook - antigo/Bruno (Pastas da Maquina Antiga)/SOCIEDADES
ACTIVAS CON PODER BRASIL.pdf
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4.2 Das publicações da série PANAMA PAPERS que indicam a possível
compra de uma aeronave
A série PANAMA PAPERS7, que começou a ser publicada em 03 de abril de 2016,
é uma iniciativa do ICIJ (Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos), organização sem
fins lucrativos e com sede em Washington, nos EUA. Consta na internet que os dados teriam sido
obtidos por intermédio do jornal Süddeutsche Zeitung.
Em uma de suas publicações, datada de 04 de abril de 2016, a série divulgou que o
deputado federal NEWTON CARDOSO JR (PMDP-MG) teria usado a empresa offshore (Cyndar
Management LLC) para compra de um helicóptero Helibrás, modelo Esquilo AS350 B-2.
Na sequência da reportagem, em 2013 NEWTON CARDOSO teria vendido a
aeronave pelo valor de US$ 1 milhão e quem adquiriu ela teria sido o deputado estadual INÁCIO
FRANCO (PV-MG), por meio de uma empresa de sua propriedade.
A imagem a seguir, retirada da reportagem, seria um documento que registra a
possível incorporação da offshore de CARDOSO JR.

Fonte: http://imguol.com/blogs/52/files/2016/04/newton-edit.png

7

http://fernandorodrigues.blogosfera.uol.com.br/2016/04/03/leia-tudo-sobre-os-panama-papers-no-brasil/
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Nesse lastro, a análise das informações encontradas na mídia digital reforça o
cenário investigativo ao desvendar uma planilha eletrônica8 referente à compra, em tese, desse
mesmo helicóptero apontado pela equipe do Panama Papers, conforme se vê:

8

/img_Item07_ItemArrecadacao32.E01/vol_vol2/KINGSTON/Desktop - Dell/desktop renata/Invoice CYNDAR.xls
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No aludido documento, datado do ano de 2013, consta como comprador (buyer)
IF CONSTRUCÕES E PARTICIPACÕES LTDA CNPJ 17.296.750/0001-55, cuja descrição
da mercadoria (description of goods) é “Helicopter Helibras Model AS-350B2, manufactured
in 2004, serial number AS3836”, ou seja, idêntica à descrição do site.
Sendo assim, foi realizada pesquisa em bancos de dados policiais revelando que
INÁCIO FRANCO detém 90% do capital societário da IF CONSTRUCÕES E
PARTICIPACÕES, conforme ilustrado abaixo.

Esses são, em síntese, os resultados coligidos nos autos do presente feito
investigativo.

5. OBSERVAÇÕES
A análise foi realizada a fim de se aferir a verossimilhança com os elementos já
colhidos na investigação em curso.
Ressalte-se que a simples menção a nomes e/ou fatos contidos neste relatório, por
si só, não significa o envolvimento direto ou indireto dos citados em eventuais delitos objeto da
investigação em curso. Ainda, a interpretação poderá sofrer alterações de acordo com o
aprofundamento das investigações.
Por fim, a pesquisa realizada no material disponibilizado à equipe de análise,
antes da conclusão das investigações, não pode ser considerada exaustiva, ficando a cargo da
Autoridade Policial solicitar outras, caso entenda necessário, bem como a avaliação acerca da
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eventual existência de impedimento jurídico/legal ou comprometimento de posteriores
diligências relacionadas ao fornecimento das informações apresentadas neste relatório.
Destarte, encaminhe-se o presente Relatório de Análise para conhecimento e
providências pertinentes.
Curitiba, 08 de abril de 2016.

